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XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku programma

PIRMS SVĒTKIEM

2. jūnijs

2. jūnijs

2., 3. jūnijs

3. jūnijs

29. jūnijs –
26. augusts

Pūtēju orķestru konkurss

Kokļu konkurss

Koru konkursa pusfināls

Deju kolektīvu konkurss

Tautas lietišķās mākslas izstāde 
„Radītprieks”

Koncertzāle „Lielā Ģilde”

Rīgas Latviešu biedrības nams

Latvijas Universitātes Lielā aula

Dailes teātris

Rīgas izstāžu zāle 
„Rīgas Mākslas telpa”



Svētdiena, 
1. jūlijs

Pirmdiena, 
2. jūlijs

Dziesmu un deju svētku karoga cildināšana 

Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana 

Garīgās mūzikas koncerts „ES esmu”

Svētku gājiens un Atklāšanas pasākums

Pasaules latviešu diena. Konference „Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai. Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība”

Vokālo ansambļu konkurss

Latviešu amatierteātru izrādes –
Ādolfa Alunāna lugu iestudējumi

Deju koncerts „Vēl simts gadu dejai”

Ārvalstu latviešu māksliniecisko kolektīvu 
koncerts „Cilvēks. Mūža ritums”

Senioru koru koncerts „Margodama saule lēca”

Deju koncerts „Vēl simts gadu dejai”

Rīgas Latviešu biedrības nams

Dziesmu svētku parks 

Rīgas Doms

Brīvības iela – Svētku kvartāls 
Skonto stadionā

Rīgas Latviešu biedrības nams

RKTMC „Mazā Ģilde”

Vērmanes dārzs

Arēna Rīga 

Rīgas Latviešu biedrības nams

Esplanāde

Arēna Rīga

8.30

10.00

12.00

14.00

11.00

11.00

12.00

16.00

18.00

18.00

20.00

SVĒTKU NEDĒĻA

10.00

10.00

Koru konkursa fināls „Dziesmu kari”

Amata meistaru darinājumu gadatirgus, 
meistarklases

Latvijas Universitātes Lielā aula

Vērmanes dārzs, Esplanāde

Sestdiena, 
30. jūnijs

1.-8.jūlijs



Otrdiena, 
3. jūlijs

Trešdiena, 
4. jūlijs

Mūzikls „Brīnumputns”

Latviešu amatierteātru izrādes –
Ādolfa Alunāna lugu iestudējumi

Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts 
„Pieskāriens laikam”

Mazākumtautību kolektīvu koncerts „Pa saulei”

Tautas mūzikas koncerts 
„Visas manas greznas dziesmas”

Pūtēju orķestru koncerti baznīcās

Mazākumtautību kolektīvu garīgās 
mūzikas koncerts

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts 
„Tev tuvumā”

VEF Kultūras pils

Vērmanes dārzs

Koncertzāle „Lielā Ģilde”

Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Koncertzāle „Palladium”

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca, 
Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle, 
Rīgas Svētā Mārtiņa evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Rīgas Jēzus 
baznīca, Rīgas Lutera 
(Torņakalna) baznīca, Rīgas 
Jaunā Svētās Ģertrūdes baznīca

Vecā Ģertrūdes baznīca

Rīgas Svētā Jāņa baznīca

14.00
19.00

12.00

19.00

19.30

20.00

19.00

19.00

21.00

SVĒTKU NEDĒĻA



SVĒTKU NEDĒĻA

Ceturtdiena, 
5. Jūlijs

Piektdiena, 
6. jūlijs

Tautu diena „Rīta ausma” 

Latvijas amatierteātru izrādes

Latviešu tautas tērpu skate 

Kokļu mūzikas koncerts 
„Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!”

Latviešu vokāli simfoniskās mūzikas koncerts

Vokālo ansambļu koncerts „Laiku viju 
gredzenā”

Deju lieluzveduma „Māras zeme” 
ģenerālmēģinājums 

Kapelu maratons

Latvijas amatierteātru izrādes

Pūtēju orķestru Dižkoncerts 

Bērnu vokālo ansambļu muzikāls uzvedums 
„Vilkam tāda dvēselīt’ ”

Deju lieluzvedums „Māras zeme”

Kokļu mūzikas nakts koncerts „Skaņu raksti”

Vērmanes dārzs

Dailes teātra Mazā zāle un 
Kamerzāle

Koncertzāle „Palladium”

Dailes teātra Lielā zāle

Arēna Rīga

Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Daugavas stadions

Vērmanes dārzs

Dailes teātra Mazā zāle un 
Kamerzāle

Esplanāde

Dailes teātra Lielā zāle

Daugavas stadions

Rīgas Doms

12.00

12.00

19.00

19.00

20.00

20.00

22.00

12.00

12.00

17.00

19.00

22.00

22.00



SVĒTKU NEDĒĻA

Sestdiena,
7. jūlijs

Svētdiena,
8. jūlijs

Folkloras diena „Novadu sasaukšanās”

Vokālo ansambļu ielu koncerti

Folkloras diena
„Taisat, tautas, augstas duris!”

Bērnu folkloras kopu koncerts
„Roku rokā ritinām”

Noslēguma koncerta „Zvaigžņu ceļā” 
ģenerālmēģinājums 

Deju lieluzvedums „Māras zeme”

Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”

Sadziedāšanās nakts

Vērmanes dārzs

Vecrīgas ielas un laukumi

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs

Esplanāde

Mežaparka Lielā estrāde

Daugavas stadions

Mežaparka Lielā estrāde

Mežaparka Lielā estrāde

11.00

11.00

12.00

12.00

20.00

22.00

20.00

23.30
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XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku atklāšana

Svētdiena, 1. jūlijs

plkst. 10.00
Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana
Dziesmu svētku parks 

plkst. 12.00
Garīgās mūzikas koncerts
Doma baznīca

plkst. 14.00
Svētku gājiens un Atklāšanas pasākums
Brīvības iela, Svētku kvartāls





LNKC / Svētku izpilddirekcija

LNKC nozaru eksperti

Ārējā 
komunikācija 
un mārketings

Pasākumu darba 
grupu projektu 

vadība

Dalībnieku/ 
pašvaldību 

koordinēšana

Pasākumu 
piekļuves 
sistēmas 

koordinēšana

Juridiskā atbalsta darba grupa

Tirdzniecības 
vietu  

koordinēšana

Dalībnieku 
ēdināšanas 
darba grupa

Transporta 
koordinēšana

Brīvprātīgo darba  
koordinēšana

Atbalstītāju 
piesaiste un  

koordinēšana

Sabiedriskā 
kārtība un 

drošība

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku organizatoriskā struktūra

Pasākumu 
tehniskā 
drošība

Svētku datu 
pārvaldes 
sistēmas 

koordinēšana

Dalībnieku 
naktsmītņu 

koordinēšana

Pasākumu 
īstenošanas 

koordinēšana

Pasākumu 
mākslinieciskās 

grupas

Organizatoriski 
tehniskā 

koordinēšana

Biļešu 
tirdzniecības 
darba grupa

Kolektīvu 
koordinēšana/ 
PAŠVALDĪBAS

Finanšu plānošana un  grāmatvedība



Svētku dalībnieku reģistrācijas sistēma

Vienota datu pārvaldes sistēma visu iesaistīto grupu un indivīdu, t.sk.
dalībnieku, organizatoru, tehniskā nodrošinājuma un servisa nodrošinājuma, un
mediju reģistrēšanai, apziņošanai un kontroles sistēmas nodrošināšanai





XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
noteikumi

• Dziesmu un Deju svētku kārtības noteikumi

• Dziesmu un Deju svētku dalībnieka noteikumi

• Dziesmu un Deju svētku svētku personas datu apstrādes drošības
noteikumi

• Dziesmu un Deju svētku dalībnieku dzīvības apdrošināšanas un
traumu papildapdrošināšanas noteikumi
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STRATĒĢISKISKAIS PARTNERIS

LIELDRAUGI

ATBALSTĪTĀJI



Dalībnieku ēdināšanas organizēšana

• 12.12.2017 – darba grupas sanāksme ar mērķi izstrādāt vienotu ēdienkarti
atbilstoši pieņemto uzturvērtību apjomiem vienam cilvēkam dienā un
izveidot ērtāko ēdināšanas risinājumu piešķirtā finansējuma ietvaros

• PVD, Latvijas Diētas un Uztura speciālistu asociācija, biedrība “Izglītības iestāžu
ēdinātāju asociācija”, eksperti ar pieredzi ēdināsanas pakalpojumu nodrošināšanā
pasākumos

Pieņemtie lēmumi atbilstoši ekspertu ieteikumiem:

• Ēdienreižu sadalījums pa vietām:

• Brokastis – mītnes vietā

• Pusdienas – lielākajās norišu vietās: Mežaparkā, Daugavas stadionā,
Rīgas centrā

• Launags – “sausā paciņa” norises vietā vai Vakariņas – mītnes vietā

• Pašvaldības izvēles iespējas

• Ēdienreižu sadalījums pa laika periodiem
• Brokastis – līdz 9:00 no rīta

• Pusdienas – 12:00 līdz 15:00

• Launags / vakariņas – 17:00 līdz dienas beigām



Dalībnieku naktsmītņu organizēšana

Apkopots statuss par naktsmītnēm Rīgā (RD Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu
nodaļas projektu vadītāja – nodaļas vadītāja vietnieces Jana Cera,
14.12.2017.)

• 74 pašvaldības ir vienojušās ar naktsmītnēm svētku laikā
• 16 novadi ir uzsākuši sarunas ar iespējamām naktsmītnēm
• 18 novadiem – tiks precizēts
• 9 pašvaldības nenakšņos Rīgā (Pierīga)

• Diasporas – plāno kā Rīgā naktsmītnēs uzturēsies 1000
dalībnieki

Svarīgi - skolu atteikšanās no svētku dalībnieku uzņemšanas,
ieplānotie remontdarbi



3. martā



Svētku biļešu tirdzniecības procesa 
organizēšana

• Biļešu politikas pamatprincipi
• Ielūgumi – ne vairāk kā 2% no kopējā biļešu skaita
• Iepriekšējā biļešu rezervācija – noteiktām pretendentu grupām ar limitētu

skaitu, kuru konkrētā mērķgrupa izmanto pēc saviem ieskatiem

• Svētku biļešu rezervēšanas un ielūgumu izsniegšanas komisijas
izveide ar mērķi nodrošināt sistēmas caurspīdīgumu ( LNKC, KM, LPS,
UNESCO, Dziesmu un deju svētku biedrība)

• Sniegt priekšlikumus lēmumu pieņemšanā par ielūgumiem un biļešu
iepriekšējo rezervēšanu saskaņā ar biļešu politiku

• Apstiprināt personu sarakstu, kuriem tiek piešķirti ielūgumi
• Apstiprināt pretendentu grupu sarakstu un limitētā skaita apjomu
• Nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu par biļešu iepriekšējās rezervēšanas

pieprasījumiem



Samazināts biļešu iegādes skaits vienā pirkuma reizē



XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki               ietvarā



galvenais vēstījums:
Es esmu Latvija

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
vērtības:

Cieņa - pret jebkuru procesā iesaistīto un cieņa vienam pret otru

Kopība - dziedāšana kopkorī un dejošana vienā elpā, unikālā
latviskuma un kopābūšanas spēka mijiedarbe, viena kopīga sajūta

Tagadnīgums - piešķir tradīcijai jaunas krāsas un vēl nebijušas
noskaņas



Šo svētku uzdevums ir parādīt, ka ikkatrs cilvēks, kurš ir iesaistīts šo
svētku radīšanā ir svarīgs un kopā visi mēs esam šo svētku veidotāji

Lai arī katram cilvēkam ir sava Dziesmu un deju svētku pieredze,
mums visiem ir viena kopīga sajūta


